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ОТНОСНО: Приемане на Правилник № 7 за организацията и дейността 

на звено “Инспекторат” към Община Две могили 
 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С Решение № 88 по Протокол № 9 от 07.03.2008 г. е приет Правилник № 3 за 

организацията, управлението и дейността на специализирано звено „Контрол, охрана, 

обществен ред и сигурност”. С този правилник е уредена организацията, управлението и 

дейността на специализираното звено, създадено като общинско предприятие по реда на 

Закона за общинската собственост. В периода на годините, изминали от приемането му 

настъпиха промени в нормативната уредба от по-висока степен, което налага привеждане 

в съответствие на разпоредбите му с новите условия. Към настоящия момент дейността на 

звеното е нормативно обусловена от отменения Закон за частната охранителна дейност и 

приетия през 2018 г. нов Закон за частната охранителна дейност. С него се уреждат 

условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, нейното административно 

регулиране и административен контрол. Частната охранителна дейност се извършва след 

получаване на лиценз или удостоверение по реда на този закон, като бюджетните 

организации могат да извършват частна охранителна дейност по отношение на имущество 

– собствено или ползвано на законово основание въз основа на лиценз за самоохрана. Тъй 

като контролните функции на звеното са насочени основно по спазване на нормативните 



актове, приети от Общински съвет и опазване на обществения ред, считам, че то не следва 

да попада в приложното поле на Закона за частната охранителна дейност. Ето защо се 

налага приемане на изцяло нов Правилник за организацията и дейността на ново 

структурно звено към Община Две могили – „Инспекторат”. 

Причини, които налагат приемането на Правилник № 7 за организацията и 

дейността на звено „Инспекторат” към Община Две могили: Кметът на общината 

ръководи цялата изпълнителна дейност и организира изпълнението на актовете на 

общинския съвет. В своята дейност той и общинския съвет се подпомагат от общинска 

администрация, която се структурира в дирекции, отдели или сектори. Съгласно Закона за 

местното самоуправление и местната администрация отдели или сектори могат да се 

организират и като самостоятелни структурни звена, без да се включват в състава на 

дирекции или отдели. С предлагания проект на нов Правилник № 7 се очертават 

основните функции на инспектората, а именно: 1. Осигурява и подпомага изпълнението на 

контролните функции на Кмета на Община Две могили по спазването от страна на всички 

юридически и физически лица на територията на Община Две могили на нормативните 

актове на Общински съвет – Две могили, на законите и подзаконовите нормативни актове, 

както и на договори, по които страна е Община Две могили; 2. Съдейства в рамките на 

правомощията си на всички лица на територията на Община Две могили при 

предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на 

нормативно установения ред на територията на Община Две могили; 3. При изпълнение 

на функциите си осъществява превантивен, текущ и последващ контрол, дава писмени 

предписания и следи за изпълнението им. 

При сравнителен анализ с разпоредбите на Правилник № 3 за организацията, 

управлението и дейността на СЗ КООРС се вижда, че във функциите на новото звено не се 

предвижда самоохрана на имущество и не се налага лицензиране по реда на ЗЧОД. Затова 

предлагам приемане на изцяло нов Правилник № 7, който ще отмени действащия 

Правилник № 3.  

 Целите, които се поставят с приемането на нов Правилник № № 7 за 

организацията и дейността на звено „Инспекторат” към Община Две могили са създаване 

на ясни правила за организацията, функциите и дейността на звено „Инспекторат” към 

Община Две могили и отменяне на Правилник № 3, приет от Общински съвет. 

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Новият Правилник № 7 за организацията и дейността на звено „Инспекторат” към 

Община Две могили не изискват допълнителни финансови средства. 

Очакваните резултати от прилагането на Правилник № 7 за организацията и 

дейността на звено „Инспекторат” към Община Две могили са свързани с по-прецизно и 

ефикасно структуриране на дейността на звеното. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз. Предлаганият проект за 

изменение на Правилник № 7 за организацията и дейността на звено „Инспекторат” към 

Община Две могили е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в Правилника не 

противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във 

връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка вх.№ 

.... от .........2018 г. предлагам Общинския съвет да приеме следното 
 
 
 

 

РЕШЕНИЕ: 
 



1. Приема Правилник № 7 за организацията и дейността на звено 

“Инспекторат” към Община Две могили, който влиза в сила от 01.11.2018 г. 

 
Приложение: Правилник Правилник № 7 за организацията и дейността на звено 

“Инспекторат” към Община Две могили. 
 

 
 

Вносител: 
 

 
БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 
Изготвил: 

Секретар на Община Две могили: 

Мариета Петрова - ......................... 

 


